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ANUNŢĂ 
organizarea concursurilor pentru ocuparea unor funcţii contractuale 

vacante din cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”  Târgoviște astfel : 
 
 

- 1 post muncitor din activitatea specifică-mânuitor decor III; 
- 1 post muncitor din activitatea specifică-electrician III; 
- 1 post operator sunet M debutant 
 

Condiţii generale: potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, 
aprobat prin HG nr. 286/2011 

 
Condiţii specifice: 

I.- pentru postul de Muncitor din activitatea specifică- mânuitor decor  III : 
studii medii sau generale 
- vechime în muncă de minim 1 an; 

 - abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă; 
 - apt  medical pentru lucru la înălţime; 

-preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres; 
- adaptabilitate, iniţiativă, responsabilitate și atenție la detalii; 
- conduită etică exemplară; 
- disponibilitate la program de lucru repartizat inegal 
Durata contractului de muncă – nedeterminată 
 

   II. – pentru postul de Operator sunet M debutant: 
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
- experienţă în arta folosirii sunetului (sound design); 
- cunoştinţe temeinice de operare PC; 
- cunoştințe privind alcătuirea, principiul şi modul de funcționare şi deservire a instalațiilor de 

producere şi reproducere a sunetului, respectiv luminii; 
- preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă  în condiţii                
de stres; 
- disponibilitate de program de lucru repartizat inegal 
Durata contractului de muncă – nedeterminată 

 
 III. – pentru postul de  Muncitor din activitatea specifică- electrician III: 

- studii medii sau profesionale 
- calificare electrician/tehnician în domeniul electric 
- vechime minimă în profesie sau specializarea de electrician, tehnician în  domeniul electric 

de minim 1 an 
- apt pentru lucru la înălţime 
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă; 



- preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres; 
- adaptabilitate, iniţiativă, responsabilitate și atenție la detalii; 
- conduită etică exemplară; 
- disponibilitate la program de lucru repartizat inegal 
Durata contractului de muncă – nedeterminată 

 
 UConcursul va consta, pentru toate posturile scoase la concurs,  în 3 etape succesiveU:  

a) selecţia dosarelor de înscriere; 
b) proba scrisă ; 
c) interviu. 

 
Bibliografii şi tematică pentru posturile pentru care se organizază concurs sunt : 
 
I. Bibliografia de concurs pentru postul de Muncitor din activitatea specifică- mânuitor 

decor III este :. 
-  OG  nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, modificată şi aprobată prin Legea nr. 353 din 3 decembrie 
2007 şi modificată prin OUG nr. 48 din 31 august 2016. 

-Codul muncii: Titlul II - Capitolul II - ,,Executarea contractului individual de muncă” şi Titlul 
XI-Capitolul II -  ,,Răspunderea disciplinară. 

-Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște. 
La proba de interviu candidaţii vor răspunde unor întrebări specifice acestei activităţi. 
II. Bibliografia de concurs pentru postul Operator sunet M debutant este : 
- OG  nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, modificată şi aprobată prin Legea nr. 353 din 3 decembrie 
2007 şi modificată prin OUG nr. 48 din 31 august 2016. 

-Codul muncii: Titlul II - Capitolul II - ,,Executarea contractului individual de muncă” şi Titlul 
XI-Capitolul II -  ,,Răspunderea disciplinară, 

-,, Instalaţii electrice industriale, manual pentru clasa a XII-a pentru licee industriale şi şcoli 
profesionale profil de electrotehnică, întreţinere şi reparaţii,,  - ing. Niculae Mina şi ing. Costin Neguş, 
Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1989 

- „Măsuri electrice şi electronice„ Manual pentru clasa a X-a, a XI a, a XII a, Eugenia Isac – 
Editura Didactică şi pedagogică Bucureşti – 1991 ; 

-Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște. 
La proba de interviu candidaţii vor răspunde unor întrebări specifice acestei activităţi 
III. Bibliografia de concurs pentru postul de Muncitor din activitatea specifică- electrician 

III este : 
- OG  nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, modificată şi aprobată prin Legea nr. 353 din 3 decembrie 
2007 şi modificată prin OUG nr. 48 din 31 august 2016. 

-Codul muncii: Titlul II - Capitolul II - ,,Executarea contractului individual de muncă” şi Titlul 
XI-Capitolul II -  ,,Răspunderea disciplinară, 

-,, Instalaţii electrice industriale, manual pentru clasa a XII-a pentru licee industriale şi şcoli 
profesionale profil de electrotehnică, întreţinere şi reparaţii,,  - ing. Niculae Mina şi ing. Costin Neguş, 
Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1989 

- „Măsuri electrice şi electronice„ Manual pentru clasa a X-a, a XI a, a XII a, Eugenia Isac – 
Editura Didactică şi pedagogică Bucureşti – 1991 ; 

-Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște. 
 

   
 
 
 
 
 



Calendarul  de desfăşurare a concursurilor : 
Data limită a depunerii dosarelor de înscriere: 23 aprilie 2019 (termen de 10 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Teatrului Municipal 
„Tony Bulandra”) 
Selecția dosarelor: 24 aprilie 2019, pentru toate posturile vacante scoase la concurs. 
Proba scrisă :  - 10 mai 2019 - ora 11.00 – pentru toate posturile scoase la concurs 
Interviul : - 14 mai 2019 - ora10:00 : pentru postul de muncitor din  activitatea specifică –  
                                                             mânuitor decor  III; 

                       - ora 11.00: pentru  postul de muncitor din  activitatea specifică –  
                                          electrician  III 
                       - ora 12.00: pentru  postul de operator sunet M debutant 

Locul desfăşurării concursului: Teatrului Municipal „Tony Bulandra”  Târgoviște 
 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă 
  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde :  
 - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei; 
     - copia actului de identitate ; 
 - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor   
              specializări; 
 - copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice solicitate; 
     - cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
  - copii ale carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în 
meserie și/sau specialitatea studiilor; 
     - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; 
     - curriculum vitae; 
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
      În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor a depus la înscriere o declaraţie 
pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
     Copiile documentelor menționate mai sus și care se depun la dosarul de concurs vor fi prezentate 
şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
 
 
            Informaţii suplimentare: Compartimentul Resurse Umane, tel 0245 210046 
 
   
 
 


